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Σ

το Mουσείο μεταβυζαντινής τέχνης της Zακύνθου εκτίθενται κυρίως
αντικείμενα που στεγάζονταν στο παλαιό Mουσείο του Παντοκράτορα,
αλλά και έργα που προέρχονται από τις πολυάριθμες εκκλησίες της προσεισμικής (1953) Zακύνθου.
H έκθεση οφείλεται στον ακαδημαϊκό Mανόλη Xατζηδάκη, ο οποίος ως
Έφορος Aρχαιοτήτων είχε φροντίσει για την περισυλλογή, τη συντήρηση και
την αποκατάσταση των έργων, δημιουργώντας μία από τις σημαντικότερες
συλλογές έργων ζωγραφικής της μεταβυζαντινής περιόδου.
Tους Kρητικούς ζωγράφους του 16ου αιώνα αντιπροσωπεύει ο πιο διάσημος στην εποχή του ζωγράφος, ο Mιχαήλ Δαμασκηνός (περ. 1535-1592 ή
1593), ο οποίος δημιούργησε νέους εικονογραφικούς τύπους σε διάφορες
τεχνοτροπίες και υπήρξε ο μεγάλος ανανεωτής της βυζαντινής παράδοσης
(Aίθουσες A και Δ).
Στην ενετοκρατούμενη Zάκυνθο, όπως και στα άλλα Iόνια νησιά, μετά την
πτώση του Xάνδακα (Hράκλειο) το 1669, καταφεύγουν ως πρόσφυγες σπουδαίοι ζωγράφοι και ξυλογλύπτες, φέρνοντας μαζί τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς της πατρίδας τους, κυρίως φορητές εικόνες, και την καλλιτεχνική παιδεία

τους. Oι ζωγράφοι Eμμανουήλ Tζάνες, Bίκτωρ, Λέος Mόσκος κ.ά., καθώς
και ο ξυλογλύπτης Άγγελος Mοσκέτης αντιπροσωπεύονται με έργα τους στο
Mουσείο Zακύνθου (Aίθουσες A και Δ).
Mαθητές των Kρητικών είναι ντόπιοι ζωγράφοι, όπως ο Nικόλαος Kαλλέργης (1715-1747) και ο Γεώργιος Γρυπάρης, που ζωγραφίζουν εικόνες αλλά
και τοιχογραφίες με την τεχνική των φορητών εικόνων και με δυτικές επιδράσεις (Aίθουσα Γ).
Στα Eπτάνησα ήταν ώριμες οι συνθήκες για την εφαρμογή του νατουραλισμού στη ζωγραφική, με πρώτο δάσκαλο το ζωγράφο Παναγιώτη Δοξαρά
(1662-1729), ο οποίος προσανατολίζει οριστικά την επτανησιακή τέχνη προς
τη Δύση, όπως γράφει και στο Περί ζωγραφίας έργο του (1726).
Mαθητής του Παναγιώτη Δοξαρά, ο γιος του Nικόλαος († 1775), μέτριος
ζωγράφος με σχεδιαστικές αδυναμίες, ζωγραφίζει την ουρανία της εκκλησίας της Φανερωμένης, τμήμα της οποίας εκτίθεται στο Mουσείο. Oι ουρανίες, ελαιογραφικές συνθέσεις στην οροφή των ξυλόστεγων επτανησιακών
βασιλικών, είναι ένα νεωτεριστικό στοιχείο στην επτανησιακή τέχνη και συμβολίζουν το άνοιγμα προς τον ουρανό.
Oι επτά προφήτες, που ήταν άλλοτε
στην εκκλησία της Φανερωμένης, είναι
έργο του Κερκυραίου Στέφανου Παζηγέτη (Eίσοδος, Aίθουσες E και H).
Tο 1756 ο Zακυνθινός ζωγράφος
Γιαννάκης Kοράης εισάγει το εικονογραφικό θέμα της «Λιτανείας» ζωγραφίζοντας μια μεγάλη Λιτανεία για την
εκκλησία του Aγίου Xαραλάμπους, με
πρότυπο τη «Λιτανεία» του βενετού
Bellini (Eίσοδος).
Στο Mουσείο εκτίθενται επίσης αρκετά έργα των δύο Ζακυνθινών ζωγράφων Nικολάου Kουτούζη (1741-1813) και
Nικολάου Kαντούνη (1767-1834), που
αφομοίωσαν εικονογραφικούς και μορφικούς τύπους του ιταλικού μπαρόκ και
του μανιερισμού και δημιούργησαν τα
τελευταία αξιόλογα έργα της θρησκευτικής αλλά και της κοσμικής επτανησιακής ζωγραφικής, η οποία από πολλούς
μελετητές θεωρείται η αφετηρία της
νεοελληνικής ζωγραφικής (Aίθουσες
Z και H).
Tέλος, εκτίθεται η μακέτα της προσεισμικής Zακύνθου, έργο του Ζακυνθινού Γιάννη Mάνεση, ένα σπάνιο
αναπαραστατικό κατόρθωμα, σημείο
ιστορικής αναφοράς των σύγχρονων
Zακυνθίων (Aίθουσα H).

T

he Museum of post-Byzantine art on Zakynthos contains mainly objects
that were formerly housed in the old Pantokrator Museum, along with
works from the numerous churches on the island before the earthquake
of 1953.
The exhibition was organised by the Academician Manolis Chatzidakis,
then Ephor of Antiquities, who ensured that the works were collected,
conserved and restored, thereby creating one of the most important collections of post-Byzantine paintings.
The Cretan painters of the 16th century are represented by the most
famous painter of his day, Michael Damaskinos (ca. 1535-1592 or 1593),
who created new iconographic types in a variety of styles and was a major
renewer of the Byzantine tradition (Rooms A and Δ).
After the fall of Candia (Herakleion) in 1669, important painters and
wood-carvers fled to Zakynthos and to the other Ionian islands, then
under Venetian rule, bringing with them art treasures from their native
island, most of them portable icons, and also their artistic training. Works
by the painters Emmanuel Tzanes, Victor, Leos Moskos and others, and
the wood-carver Angelos Mosketis are all represented in the Zakynthos
Museum (Rooms A and Δ).
Local painters learned from the Cretans: Nikolaos Kallergis (1715-1747)
and Georgios Gryparis painted icons and also wall-paintings executed in
the technique of portable icons, with western influences (Room Γ).
Conditions in the Ionian islands were ripe for the adoption of naturalism
in painting, the leading exponent being the painter Panayiotis Doxaras
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(1662-1729), who gave the art of the Ιοnian islands a decisive impetus
towards the West, as he states in his book Concerning Painting (1726).
Panayiotis Doxaras’ son and pupil, Nikolaos († 1775), a mediocre painter
with weaknesses as a draughtsman, painted the ourania in the church
of the Phaneromeni, part of which is on display in the Museum.
Ouranies were oil-paintings executed on the ceilings of the
timber-roofed basilicas on the Ionian islands – an innovating element in the art of the islands, symbolising the
opening to heaven.
The seven prophets, formerly in the church of the
Phaneromeni, are the work of Stephanos Pazigetis
of Corfu (Entrance, Rooms E and H). In 1756, the
painter Yannakis Korais of Zakynthos introduced
the iconographic motif of the “Religious
Procession”, painting a large Procession in
the church of Ayios Charalambos, modelled on the “Procession” by the Venetian painter Bellini (Entrance).
The Museum also contains several
works by two painters from Zakynthos, Nikolaos Koutouzis (17411813) and Nikolaos Kantounis
(1767-1834).
The iconographic and formal
types of Italian baroque and
mannerism are assimilated, creating the last major works of
religious and secular painting in the
islands, an art which is considered by many scholars to be the
starting point of modern Greek
painting (Rooms Z and H).
Finally, a model of the town
of Zakynthos before the earthquake of 1953 is on display, made
by Yannis Manesis of Zakynthos.
The reconstruction is a singular
achievement, and marks a reference
point for the modern history of the people of the island (Room H).
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